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Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Standardförfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet
antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A1)
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Dagvattenutredning

Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra
avstyckning av arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter.

Plandata
Läge
Området är beläget i Kvarsätter, Tisarstrand som ligger ca 9 km söder om Hallsberg tätort.
Planområdet omfattar ett fritidshusområde som till största del utgörs av arrendetomter. Ett fåtal
bostäder används som permanentbostad. Planområdet gränsar till jordbruksmark i norr, skogsmark i
öster och i övrigt mot befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet är beläget i anslutning till sjön
Tisaren.

Planområdets läge markerat i rött.

Areal
Planområdet har en areal på ca 10 ha.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger Kvarsätter 2:1. Kvarsätter 1:4 är i privat ägo, liksom Kvarsätter 1:40.
Intilliggande bostadsfastigheter i anslutning till planområdet är i enskild ägo.
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Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020 att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Kvarsätter 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 6 april 2021 att godkänna planförslaget för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 8 november 2021 att godkänna planförslaget för granskning.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några områden av riksintresse.
Översiktsplan
Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisar Tisarstrand som ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). LIS-områdets
syfte är att öka möjligheterna att komplettera befintlig bebyggelse, tillskapa nya bostäder samt
utveckla befintlig campingverksamhet likväl som bad- och båtplatser. I översiktsplanen står att
kommunen ska verka för en levande landsbygd, och området Tisarstrand lyfts fram särskilt för
landsbygdsutvecklingen.
I översiktsplanen står att Tisaren och området norr och öster om är viktigt ur fritids- och
rekreationssynpunkt. Det står också att det finns planer på en VA-utbyggnad för området (vilket
pågår i dagsläget).
Detaljplanens syfte och användning överensstämmer med översiktsplanen.

Utpekat LIS-område i översiktsplanen.
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Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplan:
•

1861-P124, laga kraft 2010-05-14

Delar av detaljplanen kommer att ersättas i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
Delar som berörs är idag planlagda som naturområde, öppet vattenområde och lokalgata.

Utsnitt ur gällande detaljplan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
kommunstyrelseförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under
planarbetet är dagvatten, skyddsavstånd till ledningar, vattenskyddsområde och
miljökvalitetsnormer för vatten.
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Förutsättningar och förändringar

Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet till stor del av sandig morän med inslag av urberg. I
östra delen av planområdet finns kärrtorv.
I arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området har VAP tagit fram en översiktlig
markteknisk undersökning (MUR/Geoteknik, VA Tisarstrand, 2020-12-09 med tillhörande
redovisning).
Undersökningen indikerar att marken utgörs till största del av friktionsjord. Under provtagning med
skruvborr har jordlager av silt, sand, grus och siltig sandig morän mestadels påträffats. Det
förekommer också ytliga skikt av mulljord och torrskorpelera samt en del sten och block.
Grundvattennivåerna antas korrespondera med vattenståndet i Tisaren som under år 2020 har
varierat från +100,5 under vinterhalvåret till +100,1 under sommarhalvåret (RH2000). Markhöjden
inom planområdet ligger som lägst på +101,2.
För lättare byggnader kommer grundläggning att kunna ske med platta på mark på friktionsjord och
med kortare pålar/plintar ovan lerjord. Specifika grundläggningsförutsättningar för respektive tomt
utreds när byggnadernas placering inom tomt är fastställd. Där det förekommer ytnära berg kan
bergsprängning behövas för ledningsläggning av serviser.

Jordarter enligt SGU:s jordartskarta. Ljusblå = Sandig morän, Rött = Urberg, Brunt = Kärrtorv
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Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
Radon
Planområdet ligger inte inom riskområde för markradon.

Naturmiljö
Natur och vegetation
Planområdet består till stor del av ett fritidshusområde. De delar som idag är obebyggda består till
största del av lövskog med inslag av barrskog. Flera diken finns i området och en större luftledning
går delvis genom området. Planområdet gränsar till jordbruksmark i norr. Marken används inte till
djurhållning. I östra delen av planområdet finns en sumpskog. Sjön Tisaren är utpekat som värdefullt
vatten för naturvården (dvs. regionalt värdefullt, kan behöva skyddas för framtiden).
I dokumentet, LIS-områden bilaga till översiktsplan för Hallsbergs kommun, har en naturinventering
gjorts för området och 2 skyddsvärda områden har pekats ut. Dessa områden ligger så pass långt
ifrån planområdet att det inte bedöms påverkas negativt av planen.

De grönmarkerade områdena A och B är utpekade områden med känslig natur.

Förändringar
Detaljplanen möjliggör fler bostäder, vilket innebär att skog kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
I detaljplanens norra del säkerställs ett större naturområde, även delar av sumpskogen i öster
säkerställs som naturmark. Det viktigaste grönstråket sträcker sig från strandområdet i väster till
skogsområdet i öster. Det är även ett viktigt grönstråk i nord-sydlig riktning mellan bebyggelsen och
strandområdet i söder som nyttjas för bad.
8
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All naturmark i planområdet kommer att ha enskilt huvudmannaskap, läs mer under Detaljplanens
genomförande.
Landskapsbild
Omgivningen och planområdet präglas av fritidshuskaraktär med en förhållandevis öppen
landskapsbild. Utblickar kommer i viss mån påverkas då det tillkommer ny bebyggelse i området.
Över tid kan också fritidshuskaraktären i området försvinna då byggrätten i detta område blir något
generösare än i befintlig detaljplan. Ny bebyggelse ska likna den befintliga, bland annat genom
planbestämmelser som reglerar byggrätt, nockhöjd, takvinkel och ett fortsatt slingrande gatunät.
Jordbruksmark
Planområdet berörs inte av någon jordbruksmark.
Lek & rekreation
I översiktsplanen beskrivs Tisaren och området norr och öster om som det viktigaste ur fritids- och
rekreationssynpunkt då det finns badplatser, campingplats, en stor andel fritidshusbebyggelse samt
många leder och strövområden. Området är viktigt för besöksnäringen.
Planområdet omges av skog i öster, även delar av planområdet består av skog. Den mark som
planeras som kvartersmark nyttjas endast delvis för rekreation, stigar finns i södra delen av
planområdet. I detaljplanen säkerställs naturmark och vissa grönstråk för att stärka möjligheten till
rekreation. Viss naturmark är också säkerställd i gällande detaljplan.
Cirka 800 m sydöst om planområdet ligger den kommunala badplatsen Tisaren. Här ligger också
Tisarstrands camping och stugby.
Biotopskydd
Biotopskydd enligt 7 kap 11§ miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet, så
som till exempel odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar och småvatten. Dessa biotoper har skyddats
eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter.
Längs planområdets norra gräns finns två diken som ligger i gräns mot jordbruksmark. I
Naturvårdsverkets Beskrivning och vägledning för biotopen Småvatten och våtmark i jordbruksmark i
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. står att småvatten i
jordbruksmark omfattas i normalfallet av biotopskyddsbestämmelserna även när de är belägna i
gränsen mellan jordbruksmark och annat markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg).
Detta innebär att dikena omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och
att åtgärder som kan skada naturvärdena inte är tillåtna i ett biotopskyddsområde. Länsstyrelsen kan
ge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. De biotopskyddade dikena säkerställs i
plankartan med egenskapsbestämmelse n1: dike ska bevaras.
I planområdets nordöstra del finns en stenmur. Eftersom stenmuren gränsar mot tomtmark i söder
och skog i norr omfattas den inte av det generella biotopskyddet. Även om stenmuren inte omfattas
av biotopskyddsbestämmelser, så anses stenmuren vara viktig att bevara som ett karaktärsskapande
element. Därför säkerställs den i plankartan med egenskapsbestämmelse n3: stenmur ska bevaras.
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Dike i planområdets norra del som omfattas av det generella biotopskyddet.

Rödlistade arter
I artportalen redovisas flertalet fynd (fåglar) inom rödlistekategorin, där bland annat rördrom, kricka,
strandskata och mindre hackspett rapporterats.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap.
10 § Kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller
ta bort en fast fornlämning ska söka tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster

Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis visar den att försörjande tjänster ej berörs, trots att en mindre del
jordbruksmark planläggs som bostadsmark och gatumark. Tisaren är vattenskyddsområde, men
vattentäkten påverkas ej av planförslaget.
Reglerande, stödjande och kulturella tjänster kommer att påverkas både positivt och negativt då viss
grönska försvinner till förmån för bostäder, men samtidigt säkerställs ytor för naturmark och
grönstråk i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande som regleras med stöd av 5 kapitlet
miljöbalken. Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Planområdet
tillhör delavrinningsområde Utloppet av Tisaren. Huvudavrinningsområde är Norrköpingsån.
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Tisarens ekologiska status har bedömts som Otillfredsställande, vilket beror på sammanvägningen av
bottenfauna, växtplankton, makrofyter och näringsämnen som ligger till grund för bedömningen.
Sjön är påverkad av övergödning. Det finns också vandringshinder för fiskar i sjön. Den kemiska
statusen för vattenförekomsten har bedömts till Uppnår ej god. Detta grundar sig i att det finns
miljögifter i både vatten och ytvatten.
MKN anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst inom distriktet, avseende ytvatten
och grundvatten. MKN 2010-2016 för Tisaren har kvalitetskrav God ekologisk status år 2021 och God
kemisk ytvattenstatus.
Hallsbergs kommun har beslutat att tre områden vid Tisarens norra strand ska anslutas till det
kommunala vatten- och spillavloppsnätet. Planområdet ingår i ett av dessa områden. Skälet till
beslutet är bland annat på grund av att sjön Tisaren är påverkad av övergödningsproblem. En del i
arbetet att göra sjön friskare är att minska den nuvarande belastningen från enskilda avlopp.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp under år 2022/2023, vilket är en
förutsättning för att detaljplanen kan genomföras. Det dagvatten som genereras inom planområdet
avvattnas mot ett dike i öster där marken består av kärrtorv, vilket innebär att genomsläppligheten
är låg. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att försämra den ekologiska och kemiska
statusen.

Vattenskyddsområde

Hela planområdet omfattas av vattenskyddsområde ytvattentäkt Tisaren, sekundär skyddszon. Enligt
beslutade föreskrifter (2008-12-08) gäller enligt 7 § Väghållning att ”Etablering av vägar är förbjuden
utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor”. En tillståndsansökan
kommer därför att lämnas in under planarbetets gång för att få ett beslut innan detaljplanen vinner
laga kraft.

Strandskydd

Generellt strandskydd, 100 m, gäller för sjön Tisaren. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Delar av planområdet ligger inom strandskydd. I gällande detaljplan 1861-P124 råder inget
strandskydd, dock återinträder strandskyddet automatiskt då en ny detaljplan tas fram.
Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisar Tisarstrand som ett LIS-område. LIS-områdets syfte är att öka möjligheterna att
komplettera befintlig bebyggelse, tillskapa nya bostäder samt utveckla befintlig campingverksamhet
likväl som bad- och båtplatser.
Strandskyddet föreslås upphävas för allmän platsmark gata och kvartersmark bostäder (B)
transformatorstation (E1) och förråd, förvaring, garage (Z1) i den del av planområdet som berörs av
strandskydd. Området redovisas på plankartan som en administrativ planbestämmelse (a1):
Strandskyddet är upphävt.
Som särskilt skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 c-d §§ framhålls följande:
•
•

Del av området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Området bidrar till utvecklingen av landsbygden (ökad befolkning och underlag för service).
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Gräns för strandskyddsområde markerat i blått.

Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet är ett befintligt fritidshusområde med ca 30 tomter som till största del utgörs av
arrendetomter. Ett fåtal bostäder används som permanentbostad. Bebyggelsen är av skiftande
standard och ålder, de flesta bostäderna är uppförda mellan 1940 och 60-talet. Många av tomterna
är bebyggda med små stugor, de flesta i 1–1,5 våning med träfasad och sadeltak. Huvudbyggnaderna
är generellt små med kluster av komplementbyggnader runt om. I planområdets nordvästra del finns
den gamla bebyggelsen från Kvarsätters gård från 1800-talet.
Arrendeavtalen är baserade på ett utkast till byggnadsplan från år 1954 (ej fastställd) där förslag till
tomtindelning har använts som underlag till arrendeavtalen. Många av arrendetomterna har dock
tagit mer mark i anspråk än arealen i arrendeavtalen.
Omgivande bebyggelse är detaljplanelagd och har en byggrätt på 90 m2, byggnader får uppföras i en
våning med inredd vind.
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Utsnitt ur Ekonomiska kartan år 1955.
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Befintlig bebyggelse i området.

Förändringar
Syftet med detaljplanen är att skapa en kvartersstruktur, möjliggöra avstyckning av arrendetomter
samt tillskapa ytterligare byggrätter.
Planförslaget möjliggör ca 25 nya bostadstomter. Området kommer att anslutas till kommunalt
vatten och avlopp under år 2022/2023, vilket troligtvis kommer innebära att fler bostäder kommer
nyttjas året om. Dock är det viktigt att behålla områdets fritidshuskaraktär gällande småskalighet. Läs
mer under Byggnadskultur och gestaltning.
Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service
Inga arbetsplatser finns inom planområdet. Cirka 800 m sydöst om planområdet ligger Tisarstrands
camping och stugby som bedrivs säsongsvis mellan april och september, vilket ger ett mindre antal
tillfälliga arbetstillfällen.
I dagsläget saknas serviceutbud i området. Både offentlig och kommersiell service finns närmast
inom tätorten Hallsberg, ca 10 km från planområdet.
Förändringar
Detaljplanen möjliggör förråd, förvaring, garage (Z1) med en byggrätt på 250 kvadratmeter inom
användningsområdet i nordvästra delen av planområdet. Byggnaden är en ekonomibyggnad som hör
till bostaden på Kvarsätter 1:4 och används till förvaring. Ingen förändring planeras i detta område.
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Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär
att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har
tillträde.
Byggnadskultur & gestaltning
Bebyggelsen i området är av skiftande standard och färgsättning men karaktären är ändå
sammanhållen genom skala och bebyggelsestruktur med några få undantag. Många av tomterna är
bebyggda med små stugor, de flesta i 1–1,5 våning med träfasad och sadeltak. Huvudbyggnaderna är
generellt små med kluster av komplementbyggnader runt om.
I och med en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området kommer troligtvis fler bostäder
att nyttjas året om. Därför medges en något större byggrätt än i närliggande område som är
detaljplanelagt sedan tidigare. I övrigt syftar planbestämmelserna till att bibehålla områdets karaktär
av småskalighet.
Endast friliggande enbostadshus är tillåtet i planområdet. Huvudbyggnad får uppföras med en högsta
nockhöjd på 7,0 m med sadeltak och en takvinkel mellan 30–45 grader. Detta betyder i praktiken att
huvudbyggnad kan uppföras i maximalt 1,5 våning. Endast källarlösa hus tillåts (generell
planbestämmelse för hela planområdet). Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea är 20%.
Huvudbyggnad i ett plan får ha en högsta byggnadsyta på 130 kvadratmeter. Huvudbyggnad i 1,5
våningar får ha en högsta byggnadsyta på 100 kvadratmeter.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnader får uppföras med
en högsta nockhöjd på 5,0 meter. Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. Om
komplementbyggnader inte sammanbyggs så ska de placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.
Carport ska placeras minst 1 meter från tomtgräns. Garage ska placeras minst 6 meter från gata från
vilken infart till fastigheten sker.
För att bygglov ska kunna ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan ska utgångsläget vara
planenligt. Det är både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser som ska stämma
överens med detaljplanen. Det finns dock vissa undantag från detta krav.
Några av de befintliga arrendetomterna kommer inte att ha planenligt utgångsläge vad gäller
byggnadsverk. Främst gäller detta planbestämmelser om komplementbyggnader då flertalet
komplementbyggnader ligger precis i tänkt fastighetsgräns. Några av huvudbyggnaderna inom
planområdet är planstridiga när det gäller planbestämmelsen om takvinkel.
Vid en bygglovprövning är det endast det byggnadsverk som berörs av den nya åtgärden som ska
stämma överens med detaljplanen. Om det är en ny byggnad som ska uppföras, till exempel ett
garage, har det alltså ingen betydelse om befintliga byggnader är planenliga eftersom de inte är
berörda av åtgärden. Däremot kan den påverka förutsättningarna eftersom det finns en
bestämmelse om byggnadsarea.
Vid bedömningen av om en byggnad överensstämmer med gällande detaljplan ska vissa
bygglovsbefriade åtgärder inte beaktas, till exempel skärmtak, friggebod och attefallshus. Det
innebär exempelvis att om en byggnad har en för stor byggnadsarea i förhållande till vad
detaljplanen tillåter på grund av en attefallstillbyggnad, har byggnaden planenligt utgångsläge trots
att den är för stor.
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Trots att detaljplanen innebär att vissa byggnadsverk blir planstridiga, anses planbestämmelserna
vara nödvändiga för att reglera området och bibehålla områdets karaktär av småskalighet.

Illustration som visar högsta tillåtna nockhöjd 7,0 m kombinerat med planbestämmelse om sadeltak med
takvinkel mellan 30-45 grader. Streckade linjer visar ungefär hur hög en våning är.

Gator och trafik
Gatunät
Angöring till planområdet sker från Kvarsätters sjöväg som är en återvändsgata vid Tisarstrands
camping. Genom bebyggelseområdet slingrar sig Sättervägen som har en vägbredd på 2,2–3 meter.
Från Sättervägen finns två angöringar till Kvarsätters sjöväg.
Det råder enskilt huvudmannaskap för gator inom planområdet. Kvarsätters sjöväg är reglerad
genom gemensamhetsanläggning som förvaltas av samfällighetsförening. Sättervägen sköts av
stugföreningen i området.
Förändringar
Sättervägen kommer att byggas ut och förlängas i söder för att möjliggöra angöring till nya
bostadstomter. I och med en förlängning av Sättervägen skapas flera rundslingor i området.
Flertalet av de nya bostäderna kommer att angöras från Sättervägen, tre av de nya tomterna
kommer dock att ha angöring direkt mot Kvarsätters sjöväg.
Sättervägen föreslås breddas till 5 meter för att göra den mer framkomlig och trafiksäker. En
justering av vägbredden kan med fördel ske i samband med att vatten- och avloppsledningar grävs
ned i gatan. Ett vägområde på 5 meter eftersträvas i området. Vägområdet är det område som
behövs för vägens bestånd, drift och underhåll och inkluderar eventuella diken och vägrenar vilket
gör att själva vägbredden kan vara mindre än 5 meter. En justering av vägområdet kan innebära att
vissa häckar, staket och murar behöver tas bort. En vändplan möjliggörs i planområdets norra del.
Gatunätet bibehålls slingrande och för att bevara områdets karaktär som fritidshusområde bör
gatorna även fortsättningsvis vara grusvägar.
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Huvudmannaskapet för samtliga gator i planområdet kommer även fortsättningsvis att vara enskilt.
Sättervägen föreslås införlivas i gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4. Läs mer under
Detaljplanens genomförande.

Exempel på sektion som visar på skillnaden mellan vägområde och vägbredd.

Gång-, cykeltrafik
Det kommer fortsättningsvis vara blandtrafik i området. Förutom en gångväg söder i området så att
de boende i området ska ha nära till det lilla badet.
Kollektivtrafik
Det finns ingen kollektivtrafik som trafikerar området. Detaljplanen medför inga förändringar.
Parkering
Parkering sker även fortsättningsvis inom den egna fastigheten.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Detaljplanen medger bebyggelse i maximalt 1,5 våningar. Planområdet nås av räddningstjänst inom
15–20 minuter.
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Insatstider för räddningstjänsten.

Risker och störningar
Trafikbuller
Inga kända trafikbullerproblem förekommer i området. Ingen betydande ökning av buller förväntas i
och med genomförandet av planen.
Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. För att få en uppfattning om
olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall användas som
riktvärden:
•
•
•

0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
>0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

År 2015 tog Länsstyrelsen i Örebro fram en skyfallskartering för Örebro län. Det är en
lågpunktskartering samt vattnets flödesvägar. Lågpunktskarteringen är ganska osäker då den är
översiktlig och inte tar hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem, utan det är enbart en
topografisk kartering som visar lågpunkter i landskapet.
Planområdet utformas med hänsyn till de lågpunkter som finns inom området. I planområdets norra
del finns en tydlig lågpunkt som riskerar att översvämmas, ytan planläggs som natur. För den mark
som planläggs som kvartersmark bedöms, enligt skyfallskarteringen, vattendjupet uppgå till maximalt
0,4 m på en av tomterna i planområdets södra del. Ytavrinning sker via diken mot ett större dike i
öster. Enligt skyfallskarteringen är ytavrinningen är låg till mellanhög.
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I översiktsplanens beskrivning av LIS-området Tisarstrand-Kvarsätter står att ingen väsentlig
byggnadsdel bör ligga lägre än Tisarens dämningsnivå plus 0,3–0,5 meter för att undvika eventuell
översvämningsrisk. Det innebär en rekommenderad minsta nivå på +99,84–100,4 (RH 2000).
Markhöjden inom planområdet ligger som lägst på +101,2 vilket innebär att det inte finns någon
översvämningsrisk till följd av höga flöden.

Skyfallskartering (lågpunkter och flödesvägar) inom planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Planområdet ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp, men utbyggnad av det
kommunala dricks- och spillvattennätet pågår.
VA-huvudman (kommunen) ansvarar för och bekostar anläggandet och framdragning av dricksvatten
och spillvatten fram till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Ledningsdragning inne på
tomt/fastighet utförs och bekostas av den enskilde fastighetsägaren/arrendatorn. För
fastighetsägaren/arrendatorn tillkommer en anslutningsavgift och avgifter enligt gällande taxa.
Enligt nuvarande tidplan kommer området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp under år
2022/2023, vilket är en förutsättning för att detaljplanen kan genomföras. Det dagvatten som
genereras inom planområdet avvattnas mot ett dike i öster där marken består av kärrtorv, vilket
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innebär att genomsläppligheten är låg. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att försämra
den ekologiska och kemiska statusen.
Projektering av VA-utbyggnaden pågår. Ledningarna ska placeras i gatorna, men där det inte är
möjligt (till exempel på grund av geotekniska förutsättningar och höjdskillnader) kommer
ledningarna att placeras i naturområden och viss kvartersmark. Ledningarna som berör kvartersmark
kommer att säkerställas med planbestämmelse (u): Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar. I planområdets norra del säkerställs två u-områden. Södra delen kommer att behöva
projekteras om utifrån detaljplanens utformning. Med hänsyn till planerad VA-utbyggnad i området
ska bebyggelse utformas utan källare, detta säkerställs med generell planbestämmelse för hela
planområdet ”Källare får inte finnas”. En pumpstation behöver byggas i norra delen av planområdet,
ytan säkerställs med planbestämmelse (E): Teknisk anläggning. Högsta byggnadshöjd för pumpstation
är 4,0 meter.
Nya pumpstationer luktar i regel inte om det inte blir stopp i dem och de behöver rensas. Skulle en
pumpstation av någon anledning lukta finns olika åtgärder att tillgå men de varierar utifrån situation.
Pumpstationen bedöms därför inte medföra några störningar i form av lukt.
Precis utanför planområdets sydvästra del finns en gemensamhetsanläggning, Kvarsätter GA:3, som
består av en vatten- och avloppsanläggning med sex deltagande fastigheter.
Gemensamhetsanläggningen ligger delvis inom redan detaljplanelagd gata. Ett pumphus står i
gatumark. Eftersom gatan föreslås förlängas söder ut mot nya bostadstomter, och eftersom
kommunalt VA kommer att byggas ut i området föreslås gemensamhetsanläggningen att avvecklas
genom en anläggningsförrättning. Läs mer under Detaljplanens genomförande.

Gemensamhetsanläggningen Kvarsätter GA:3 markerad i grönt.
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Dagvatten
Inom planområdet finns inget kommunalt dagvattennät. Recipienten är Tisaren.
Då detaljplanen möjliggör fler bostäder och tidigare grönområden exploateras innebär det att större
ytor kommer att hårdgöras. I omvandlingsområden som blir mer av permanentbostäder sker
dessutom ofta en hårdgörning av till exempel garageuppfarter.
Planområdet avvattnas mot ett dike i öster där marken består av kärrtorv. Enligt länsstyrelsens
skyfallskartering (2015) är ytavrinningen i området låg till mellanhög.
Dagvatten ska omhändertas lokalt. Fördröjning av dagvatten ska ske på den egna fastigheten innan
avledning sker till gemensamma diken. Större diken på kvartersmark säkerställs med
planbestämmelse (n2): dike för avledning av dagvatten. Även vägdagvattnet ska avledas till dikena.
En dagvattenutredning har gjorts över området som visar på vart nya diken behöver anläggas, lägsta
golvhöjder och väghöjder för att bostäder inte ska drabbas av översvämningar.
Befintliga bostäder ska klara sig mot översvämningar med de markhöjder de har idag genom att nya
och befintliga diken byggs eller säkerställs.

Översiktlig bild på hur dagvattnet rör sig inom planområdet och till recipienten
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Brandvattenförsörjning
I samband med projektering av VA-utbyggnad ska brandpost placeras i området. Kapaciteten ska vara
minst 600 liter vatten per minut.
Värme
Det finns inte någon fjärrvärme i området. Bostadsfastigheterna uppvärms med individuella
lösningar.
El, tele, bredband, m.m.
Elförsörjning ombesörjs av E.ON Energidistribution AB och teleförsörjning av Telia Company
(Skanova) via luftledningar från gemensamma stolpar i området. I samband med VA-utbyggnad
kommer E.ON att gräva ned sina lågspänningsluftledningar. Enligt avtal övertar då Telia Company
stolparna.
Telia Companys ledningar hör till det gamla kopparnätet som ska avvecklas mellan år 2025–2027,
men någon avvecklingsplan för det aktuella området finns inte. Stolparna kommer därför stå kvar i
området så länge det finns telekunder i området.
Något bredband i form av fiber finns ej i området idag. Det är dock bra mobiltäckning i området,
vilket innebär att mobilt bredband fungerar bra. Telia Company har sin närmaste station i Ormhult. I
och med fler permanentboende i området kan det bli aktuellt med fiberutbyggnad i området, detta
kan med fördel göras i samband med VA-utbyggnad.
E.ON Energidistribution AB har en högspänningsledning med ledningsrätt (1861–94:3) som är
belägen 20 meter öster om planområdet. Detaljplanens genomförande innebär inte någon påverkan
på ledningsrätten. Närmaste bostadstomt ligger precis i kant med planområdet, det vill säga 20
meter från högspänningsledningen. 20 meter anses vara ett tillräckligt skyddsavstånd, både i form av
elektriska och elektromagnetiska.
I planområdets södra del, vid fastighetsgränsen mellan Kvarsätter 1:4 och 2:1 har E.ON
Energidistribution AB högspänningsledningar i både luft och mark. Ledningarna omfattas av ett
generellt markavtal med Hallsbergs kommun. Detaljplanens genomförande påverkar inte
ledningarna. I plankartan har hänsyn tagits till ett 5 meter säkerhetsavstånd från luftledning och 3
meter säkerhetsavstånd till markförlagd kabel. Ledningarna säkerställs med planbestämmelse (u):
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar och (l): markreservat för allmännyttig
luftledning samt (prickmark): marken får inte förses med byggnad.
I sydvästra delen av planområdet finns en transformatorstation som delvis står inom detaljplanerad
gatumark. I den gällande detaljplanen finns ett område avsatt för transformatorstation som aldrig
blev bebyggt. Av E.ONS yttrande i samrådet framgår att man förordade en annan placering.
Befintlig transformatorstation måste flyttas eftersom den står i detaljplanerad gatumark, som
dessutom avses förlängas söder ut mot nya bostadstomter. Yta för transformatorstation (5x4 meter
byggbar yta) med säkerhetsavstånd 3 meter från vägkant och säkerhetsavstånd 5 meter till
byggnader säkerställs i plankartan (E1): Transformatorstation. Högsta byggnadshöjd för
transformatorstation är 4,0 meter.
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Befintlig transformatorstation.

Avfall
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun. Avfall
tas om hand på respektive fastighet.
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Detaljplanens genomförande

Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.

Tidplan

Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut
Granskning
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Januari 2020
April 2021
April-Maj 2021
September 2021
November 2021
Februari 2022
Mars 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits.

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören/arrendatorn ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om
bygglov och bygganmälan, uppförande av bebyggelse, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Skälet till detta är att området är ett fritidshusområde
som endast används under delar av året och det råder enskilt huvudmannaskap i området sedan
tidigare. Inom planområdet råder enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, därmed är det
fastighetsägarna/arrendatorerna som ansvarar för underhåll och skötsel av gata och natur.
För naturmark som ingår i enskilt huvudmannaskap avses ingen gemensamhetsanläggning bildas.
Fastighetsägaren till Kvarsätter 1:4 kommer även fortsättningsvis ansvara för underhåll och skötsel av
den mark som är planlagd som natur.
För gatumarken som ingår i enskilt huvudmannaskap (Sättervägen och dess utbyggnad) bör rättighet
i form av gemensamhetsanläggning bildas för att förvaltas av de boende i området. Denna gatumark
föreslås införlivas i befintlig gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4. Läs mer under
Gemensamhetsanläggning.
Ansvaret för utbyggnad av anläggningarna inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap så som
vägar och vändplats, åligger fastighetsägarna/arrendatorerna till de fastigheter som kommer anslutas
till befintlig gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4. Utbyggnad och breddning av gator i området
ska samordnas med kommunal utbyggnad av vatten- och avloppsnät.
Kommunen är huvudman för vatten- och avloppsledningar. Kommunen ansvarar för och bekostar
anläggandet och framdragning av dricksvatten och spillvatten fram till anslutningspunkt vid
fastighetsgräns. Inget hinder föreligger att området har kommunalt VA medan allmän plats i övrigt
har enskilt huvudmannaskap.
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Exploateringsavtal/Markanvisning
Inget sådant avtal finns upprättat.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Föreslagen avgränsning av blivande fastigheter är gjord efter arrendeavtal och inventering på plats
med beaktande av tillfartsmöjligheter och rimlig tomtplats. Nedan redovisas en illustration på hur
planområdet skulle kunna delas in i fastigheter, det är dock endast plankartan som är juridiskt
bindande. Gränser mellan fastigheter är endast ett förslag (illustrationslinje).

För att göra förändringar i fastighetsindelningen, bilda rättigheter med mera krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och
överenstämmelse med detaljplan med mera. Fastighetsbildningen inom kvartersmark sker på initiativ
av fastighetsägaren.
Nya fastigheter bildas genom avstyckning enligt plankarta. Detaljjusteringar på plats kan erfordras i
samråd mellan berörda fastighetsägare/arrendatorer och lantmätare. Fastighetsbildning söks av
fastighetsägaren hos Lantmäterimyndigheten och kostnaden för detta regleras i avtal enligt
Lantmäteriets taxa. Fastighetsbildning för nya tomter bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren
tar sedan ut kostnaden som avgift hos arrendeinnehavaren eller via markpriset vid försäljning.
En fastighetsbestämning rörande Kvarsätter 1:3, Kvarsätter 1:4 och Kvarsätter 2:1 kan eventuellt
komma att krävas i samband med fastighetsbildning eftersom gränserna är osäkra.
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Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis
vägar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter och bekostar både anläggandet och
driften enligt andelstal som fastställs av lantmäterimyndigheten.
Inom planområdet finns följande gemensamhetsanläggningar som förvaltas av
samfällighetsföreningar:
•
•

Kvarsätter GA:2 (väg Granbacken-Kvarsätter)
Kvarsätter GA:4 (vägar och parkmark inom Kvarsätters fritidsområde)

I direkt anslutning till planområdet finns följande gemensamhetsanläggning:
•

Kvarsätter GA:3 (vatten- och avloppsanläggning)

Planförslaget innebär inte någon förändring för Kvarsätter GA:2 (Kvarsätters sjöväg),
gemensamhetsanläggningen behöver inte omprövas i samband med genomförandet av detaljplanen
eftersom fastighetsägare och arrendatorer redan idag har en andel i gemensamhetsanläggningen.
Gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4 ska omprövas genom anläggningsförrättning. All
gatumark inom detaljplanen, förutom befintlig GA:2 (del av Kvarsätters sjöväg), föreslås införlivas i
gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4 för att få en enhetlig skötsel i området. Nya fastigheter
kommer att få andelstal i Kvarsätter GA:4. Olika sektioner kan göras i omprövningen, ett för
byggande och ett för drift och anläggning. I lantmäteriförrättning utreds omfattning, vilka fastigheter
som berörs och fördelning av kostnader för utförandet.
Kvarsätter GA:3 ligger precis utanför planområdets sydvästra del. Gemensamhetsanläggningen ligger
delvis inom redan detaljplanelagd gata. Ett pumphus står i gatumark. Eftersom gatan föreslås
förlängas söder ut mot nya bostadstomter, och eftersom kommunalt VA kommer att byggas ut i
området föreslås gemensamhetsanläggningen att avvecklas genom en anläggningsförrättning.
Se förklaring av befintliga gemensamhetsanläggningar och föreslagna förändringar i karta under
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter

Planområdet berörs av följande servitut, ledningsrätter och andra rättigheter:
Ledningsrätt 1861–94.3: E.ON Energidistribution AB har en högspänningsledning med ledningsrätt
som är belägen 20 meter öster om planområdet. Detaljplanens genomförande innebär inte någon
påverkan på ledningsrätten.
Kvarsätter S:2: Samfällighet med ändamål vägar, tre delägande fastigheter. Detaljplanens
genomförande innebär inte någon förändring. Den del av samfälligheten som berörs av planområdet
planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap (GATA). Gränsen för samfälligheten är
osäker. Enligt grundkartan står befintlig förrådsbyggnad delvis på Kvarsätter S:2. Plankartan har
utformats ändamålsenligt, så bebyggelse ligger inom kvartersmark (Z1). Detta innebär att
fastighetsgränsen eventuellt kan behöva regleras i efterhand.
Planområdet berörs även av E.ON Energidistribution AB:s högspänningsledningar i luftledning och
markförlagd kabel som omfattas av ett generellt markavtal med Hallsbergs kommun. Ledningarna
kommer att ligga kvar i befintligt läge. Ledningarna säkerställs i plankartan med planbestämmelse
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(u): markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar och (l): markreservat för allmännyttig
luftledning samt (prickmark): marken får inte förses med byggnad.
Inom de områden som i detaljplanen är reserverat för ett visst område, ex. u-område, gäller inte
automatiskt någon rättighet av att detaljplanen vinner laga kraft. Upplåtelsen inom ett markreservat
måste ske vid en lantmäteriförrättning eller genom skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.
Ledningsrättshavare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina respektive ledningar.
I samband med fastighetsbildning skall servitutsavtal skrivas för kommunala VA-ledningar inom
kvartersmark.

Illustration över berörda gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter och andra rättigheter samt
föreslagna förändringar.

Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
Kvarsätter 1:4: Detaljplanen möjliggör avstyckning av ca 38 bostadsfastigheter (friliggande
enbostadshus), en pumpstation och ett område för förråd/förvaring/garage. Tre markreservat för
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allmännyttiga underjordiska ledningar (u-områden) skapas varav två är till för VA-ledningar och ett
för elledningar. Två markreservat för allmännyttig luftledning skapas. Rättigheter för ledningar kan
bildas inom dessa markreservat. Diken på kvartersmark säkerställs för dagvattenhantering.
Cirka 2,8 ha av fastigheten planläggs som allmän platsmark, natur, med enskilt huvudmannaskap. För
naturmarken avses ingen gemensamhetsanläggning bildas. Fastighetsägaren till Kvarsätter 1:4
kommer även fortsättningsvis ansvara för underhåll och skötsel av den mark som är planlagd som
natur. Cirka 0,6 ha av fastigheten planläggs som allmän platsmark, gata, med enskilt
huvudmannaskap. Gatumarken avses införlivas i gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4.
Strandskyddet upphävs för kvartersmark samt allmän platsmark gata i de delar som berörs av
generellt strandskydd (undantaget området som behövs för fri passage).
Kvarsätter 2:1: Detaljplanen möjliggör avstyckning av ca 15 bostadsfastigheter (friliggande
enbostadshus) och en transformatorstation. Ett markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar (u-område) skapas för elledningar. Två markreservat för allmännyttig luftledning skapas.
Rättigheter för ledningar kan bildas inom dessa markreservat.
Cirka 0,3 ha planläggs som allmän platsmark, natur, med enskilt huvudmannaskap. För naturmarken
avses ingen gemensamhetsanläggning bildas. Fastighetsägaren till Kvarsätter 2:1 kommer även
fortsättningsvis ansvara för underhåll och skötsel av den mark som är planlagd som natur. Cirka 0,2
ha av fastigheten planläggs som allmän platsmark, gata, med enskilt huvudmannaskap. Gatumarken
avses införlivas i gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4.
Kvarsätter 1:40: Ingen lantmäteriförrättning är nödvändig för planens genomförande.
Fastighetsägaren har dock önskat att utöka sin fastighet söder ut. Detaljplanen möjliggör att del av
Kvarsätter 1:4 (cirka 400 m2) regleras till Kvarsätter 1:40.
Fastigheter utom planområdet:
Kvarsätter 1:8: Fastigheten har ett andelsservitut som ger rätt till utfartsväg över Kvarsätter 1:4.

Ekonomiska frågor

Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan Hallsbergs kommun och
fastighetsägaren till Kvarsätter 1:4 enligt gällande taxa. Hallsbergs kommun står för del av
detaljplanekostnaden.
Fastighetsägaren ansvarar för fastighets- och anläggningsförrättningar.
Iordningsställande av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap, kostnader för skötsel drift och
underhåll inom allmän platsmark finansieras av de berörda fastighetsägarna. Utbyggnad av nya
vägar, vändplats och breddning av Sättervägen bekostas av berörda fastighetsägare, vilket regleras i
omprövning av gemensamhetsanläggning Kvarsätter GA:4.
Inom kvartersmark bekostar den enskilde fastighetsägaren/arrendatorn detaljplanens
genomförande.
Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till kommunens VA- nät och avgift erläggs enligt
kommunens gällande VA- taxa. Anslutningsavgifter för el, tele med mera debiteras enligt gällande
taxa hos respektive leverantör.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen får direkta intäkter i form av
bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och fastighetsförsäljning.
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Tekniska frågor

Fastigheterna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Fastighetsägaren/arrendatorn ansvarar för samtliga tekniska undersökningar och utredningar, till
exempel geoteknisk undersökning, på kvartersmark. Berörda fastighetsägare bekostar eventuella
tekniska undersökningar på allmän platsmark. Undantaget är de undersökningar och utredningar
som krävs för anläggning av kommunalt VA.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen genom Gustav Hellund i samarbete
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs kommun.
Detaljplanen antogs av kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun den 8 februari 2022
och vann laga kraft den 3 mars 2022.

2022-03-14
Kommunstyrelseförvaltningen,
Gustav Hellund
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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